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CARTA DO PASTOR 

25/SET a 01/OUT 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 OIKÓS: Compartilhem como está sendo a experiência da 
lista de Oikós. Já tem frutos? 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 PIBJC NEWS:  Clique aqui e fique por dentro.  

 MULTIPLIQUE 2022 | HOSPEDAGEM: Você quer 
abençoar um pastor, líder ou missionário que 
participarão do Encontro de Mentoria na Gileade? Saiba 
como no Informativo Semanal ou com seu Líder. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: COM ELE TUDO NOVO 
“Noé encontrou favor aos olhos do Senhor.” Gênesis 6:8 

 

INTRODUÇÃO:  

Aprendemos com a história de Noé como Deus transforma 
tempestades em algo novo. 

 

1. COM ELE UM NOVO TEMPO 

... A terra, porém, estava corrompida diante da face de 
Deus; e encheu-se a terra de violência. Gênesis 6:11 

... Mas contigo estabelecerei a minha aliança; e entrarás 
na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de 
teus filhos contigo. Gênesis 6:18 

• Noé estava inserido num tempo de grande iniquidade. 

• A imoralidade e a violência tomavam conta da Terra. 

• Deus estabelece com Noé a aliança de viver um tempo 
diferente dentro do seu tempo difícil. 

• Deus está agindo em tempos difíceis. 

2. COM ELE UM NOVO LUGAR 

Depois disse o SENHOR a Noé: Entra tu e toda a tua casa 
na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim 
nesta geração. Gênesis 7:1 

• A terra viveria uma grande destruição, mas Noé foi 
colocado num lugar de segurança. 

• A Arca é lugar de passagem, mas não é o lugar 
definitivo. O momento ruim da tempestade te levará 
ao lugar da tua nova habitação. 

- - - - - 

3. COM ELE UMA NOVA HISTÓRIA 

Então falou Deus a Noé dizendo: Sai da arca, tu com tua 
mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos. 
Gênesis_8:15,16 

• Deus finalmente abriu a porta da Arca e Noé saiu com 
sua família para começar uma nova história. 

• Noé seguiu a Pomba (representação do Espírito Santo) 
para iniciar sua nova jornada. 

• A nova história é marcada por um altar (v.20) e Deus se 
agradou do cheiro da oferta (v.21) e fez aliança com 
Noé e a humanidade (vs.21 e 22). 

- - - - - 

CONCLUSÃO 

O Senhor te convida a viver o Novo Dele em sua vida, 
através de Seu filho Jesus! 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

• A R O A (Alvo, Realidade, Opções, Ação) 

1. Um Novo Tempo: Você está vivendo dias difíceis? 
Compartilhe! 

2.  Um Novo Lugar: Não é apenas um lugar físico, mas 
pode ser uma oportunidade. Vamos parar agora e 
orar a Deus sobre esse novo lugar em sua vida! 

3.  Uma Nova História: Quais são os sonhos que você 
tem para serem vividos em Deus no novo tempo em 
sua vida? 

4.  Qual Aliança você faz com o Senhor hoje? 

Equipe Pastoral | PIBJC 

https://www.youtube.com/watch?v=3FHcAN1qic4

